Referat 3-2021
Fråga om en skadelidande gjort sannolikt att hon som oskadad skulle ha fortsatt att
arbeta efter 65 års ålder
Vid en sammanvägd bedömning av den bevisning som parterna åberopat har en skadelidande
inte ansetts ha gjort sannolikt att hon som oskadad skulle ha arbetat som barnmorska till 70
års ålder.
Av ett yttrande den 10 februari 2020 framgår bland annat följande.
Vid tidpunkten för olyckan i juni 2014 var NN 55 år gammal och arbetade heltid som
chefsbarnmorska. Efter olyckan hade hon försökt att återgå i arbete i varierande omfattning
men hade sedan början av 2017 varit helt sjukskriven och sedermera beviljats hel
arbetsskadelivränta fram till 65 års ålder. Parterna var överens om att hela arbetsoförmågan
var skadebetingad.
NN gjorde gällande att hon som oskadad skulle ha arbetat till 70 års ålder. Hon åberopade
dels att hon levde för sitt arbete, dels att hon behövde dryga ut sin låga pension. Sannolikt
hade hon valt att inte fortsätta som chefsbarnmorska efter 65 års ålder utan trappat ner genom
att arbeta som ”vanlig” barnmorska mellan 65 och 70 års ålder. Hon talade med sina kollegor
om detta före olyckan. Det regionala skyddsombudet hade intygat att det vanliga inom
Stockholms läns sjukvårdsområde var att chefsbarnmorskorna fortsätter i arbetet till 70 års
ålder. Hennes konkurrerande besvär medförde inte någon arbetsoförmåga före olyckan och
skulle inte heller ha påverkat hennes arbetsförmåga efter 65-årsdagen. Statistik från SCB visar
att utvecklingen går mot att allt fler barnmorskor arbetar efter 65 års ålder. Sannolikheten för
att en barnmorska arbetar efter 65 års ålder är 10,3 procent. För en barnmorska som i likhet
med NN är medlem i Vårdförbundet, är motsvarande andel 19 procent.
Bolaget hade inhämtat uppgifter från Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet i Stockholm.
Det framgick att det inte var ovanligt att arbeta efter 65 års ålder och att det är särskilt vanligt
att man då arbetar som timanställd under semestertider och tar korta vikariat. Fem procent av
alla barnmorskor har kvar sin anställning till 67 års ålder. Därefter får vårdpersonal inte ha
kvar sin heltidsanställning utan kan välja att arbeta med en visstidsanställning, på vikariat
eller deltid. Det saknas statistik över detta. Bolaget ansåg att det inte kunde anses vara
övervägande sannolikt att NN som oskadad skulle ha arbetat längre än till 65 år. Hon hade ett
flertal andra medicinska besvär och det är en mindre del av barnmorskor i allmänhet som
arbetar efter 65 års ålder.
Nämndens bedömning
Ersättning för inkomstförlust betalas normalt ut löpande i form av en livränta fram till 65 års
ålder. Det är fortfarande vanligt att lämna arbetslivet och/eller ta ut pensionsförmån före 65
års ålder och därför förordar nämnden schablonåldern 65 år som den tidpunkt då ersättning
för inkomstförlust ska upphöra att utbetalas, trots att en anställd har laglig rätt att kvarstå i sin
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anställning ytterligare några år. Om en skadelidande påstår att han eller hon som oskadad
skulle ha arbetat längre än till 65 års ålder måste en individuell bedömning göras. Det är då
den skadelidande som ska göra sannolikt att han eller hon skulle ha arbetat efter 65 års ålder.
Den statistik som parterna har gett in i ärendet ger inte någon entydig bild av hur vanligt det
är att barnmorskor och chefsbarnmorskor arbetar efter 65 års ålder. Det finns uppgifter om att
allt från fem till ca tjugo procent av barnmorskorna har kvar sin anställning efter 65 års ålder.
Statistiken visar inte hur många barnmorskor som arbetar kvar till 65 års ålder. Det framgår
inte heller hur det ser ut i detta avseende på den arbetsplats där NN arbetade som oskadad.
Hon hade också vissa konkurrerande besvär. (Anmärkning: De konkurrerande besvären var
astma, restless legs, depression, stress, övervikt med tryck över bröstet samt hypofysadenom).
Varken genom den omständigheten att tio till 20 procent av barnmorskorna fortsätter att
arbeta efter 65 års ålder eller vad NN i övrigt har åberopat har hon gjort sannolikt att hon
skulle ha fortsatt att arbeta efter 65 års ålder som oskadad.

(Dnr 1701-2019)

2 (2)

